
मेलम्ची नगरपाललका 

मममत संभार लिशेष कोष संचालन लनदलेशका, २०७८ 

नगर कायमपाललकाबाट स्िीकृत लमलत २०७८/……/. 

प्रस्तावना : नगरपाललकाको सिामङ्लगण लिकास भौलतक लिकास सँग जोलडएको हुन्छ । 

भौलतक पिूामधारको लिकास लिना अन्य लिकासहरु गनम असम्भि प्राय: हुन्छ । लनमामण भएका 

संरचनाहरुको उलचत रेखददे तथा हरेचाहको अभािका काणमले समेत समय नपगुी प्रयोग गनम 

नलमल्ने भएका हुन्छन ्। नगरपाललकाबाट लनमामण भएका सडक, खानेपानी, पलु , भिन तथा 

लसंचाई लगायतका पिूामधार योजनाहरुलाई व्यिलस्थत एिं दीगो बनाउनका लालग प्रत्येक 

योजनाहरु समयमा नै मममत संभार गनम आिश्यक हुन्छ । यसरी गररन ुपने मममत संभार स्थानीय 

सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (१) बमोलजम मममत संभार लिशेष कोष संचालन 

एिं व्यिस्थापन गनेका लालग मेलम्ची नगरपाललका लसन्धपुाल्चोकद्धारा यो मममत संभार 

लिशेष कोष लनदलेशका, २०७८ तयार गररएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्भभक 

१. समं्िप्त नाम र प्रारभभ :- 

(क) यो लनदलेशकाको नाम "मममत संभार लिशेष कोष संचालन लनदलेशका, २०७८" रहकेो छ । 

(ख) यो लनदलेशका मेलम्ची नगरपाललकाको नगर कायमपाललकाबाट स्िीकृत भएको लमलत 

दलेख लाग ुहुनेछ । 

२. पररभाषा :- लिषय िा प्रसङ्गले अको अथम नलागेमा ; 

(क) "ऐन" भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई सम्झन ुपदमछ । 

(ख) "लिशेष कोष" भन्नाले मममत संभार लिशेष कोषलाई सम्झन ुपदमछ । 

(ग) "लनदलेशका" भन्नाले मममत संभार लिशेष कोष लनदलेशका, २०७८ लाई सम्झन ुपदमछ । 

(घ) "व्यिस्थापन सलमलत" मममत संभार लिशेष कोष संचालन सलमलतलाई सम्झन ुपदमछ । 

(ङ) "आन्तररक श्रोत" भन्नाले नगरपाललकाको आन्तररक श्रोत सम्झन ुपदमछ । 

(च) "संयोजक" भन्नाले मममत संभार लिशेष कोष संचालन सलमलतका संयोजकलाई सम्झन ु

पदमछ । 



(छ) "सदस्य सलचि" भन्नाले मममत संभार लिशेष कोय व्यिस्थापन सलमलतको सदस्य 

सलचिलाई सम्झन ुपदमछ । 

(ज) "सदस्य" भन्नाले मममत संभार लिशेष कोष व्यिस्थापन सलमलतको सदस्यलाई सम्झन ु

पदमछ । 

(झ) "सामान्य प्रकृलत" भन्नाले सैद्धालन्तक, व्यिहाररक एिं आलथमक रुपबाट दीघमकाललन 

असर नहुने भनी सहजै पलुि हुन ेप्रकृलतका सामान्य लनणमय एिं काम कारिाहीलाई सम्झन ु

पदमछ । 

(ञ) "उपभोक्ता सलमलत" भन्नाले कोषबाट संचालन हुने योजनाका उपभोक्ता सलमलतलाई 

सम्झन ुपदमछ । 

पररच्छेद-२ 

लक्ष्य, उदे्दश्य तथा नीम्तहरु 

३. लक्ष्य :-  

(क) मेलम्ची नगरपाललका, लसन्धपुाल्चोकबाट लनमामण गररने सम्पणूम योजनाहरुको दीगोपन 

स्थालपत गने । 

(ख) संघीय तथा प्रदशे सरकारबाट लनमामण भएका सडक तथा अन्य पिूामधारहरुको रेखदखे 

तथा सरुक्षा गने र सो कायमको लालग आिश्यकता र औलचत्यताको आधारमा 

कािामहीको लालग सम्बलन्धत लनकायमा पठाउने । 

४. उदे्दश्य :-  

(क) मेलम्ची नगरपाललकाबाट संचालन भएका योजनाहरुको मममत संम्भारका लालग सबै 

सरकारी तथा गै.स.स.हरुसँग समन्िय गने । 

(ख) लनमामण भएका योजनाहरुको तथ्याङ्क अद्यािलधक गने । 

(ग) भौलतक संरचनाको लनमामण गनुम पूिम िातािरणमैत्री प्रणालीमा जोड लदने । 

(घ) संस्थागत क्षमताको लहसाबले कमजोर दलेखएका तथा न्यनू भौलतक पिूामधार भएका 

अन्य लिषयगत लनकायहरुलाई सहयोग पयुामउने । 

(ङ) लिकास लनमामणको क्षेत्रमा कायम गने सबै सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुलाई मममत 

संभारको लालग समन्िय गने । 



(च) मममत संभार लिशेष कोष संचालन प्रलिया र कायमलिलधलाई सरल, स्पि र पारदशी 

बनाउने । 

५. नीम्तहरु :- 

(क) मेलम्ची नगरपाललकाबाट लनमामण भएका र मममत संभार गनुमपने अिधी पगुेका 

योजनाहरुलाई प्राथलमकता लदइनेछ । 

(ख) सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको लागत सहभालगतामा गररने मममत संभारका 

योजनाहरुलाई प्राथलमकता लदइनेछ । 

(ग) संघीय तथा प्रदशे सरकारबाट लनमामण सम्पन्न भएका सडक तथा अन्य पिूामधारको 

लनयमन गने तथा लनयमन गदाम मनालसि कारण बेगर भएका मममत गनुमपने िा लनमामण 

भएको पिूामधारलाई असर गने गलतलिलधलाई लनरुत्सालहत गनम व्यिस्थापन सलमलतको 

लनणमयबाट जररिाना गराउने । 

(घ) मममत संभार कोषको स्थापना गरी योजनाहरुको दीगोपनाको लालग उपभोक्ता 

सलमलतहरुलाई पररचालन गने कायममा जोड लदइनेछ । 

(ङ) मममत संभार कायमलाई एकरुपता ल्याई सबै योजनाहरुको एकद्धार प्रणालीबाट मममत 

संभार गररने नीलत अिलम्बन गररनेछ । 

पररच्छेद-३ 

सम्मम्त गठन, काम, कततव्य र अम्धकार 

६. ममतत सभंार म्वशेष कोष व्यवस्थापन सम्मम्तको गठन तथा कायातवधी :- 

(क) मममत संभार लिशेष कोष संचालन तथा आिश्यक नीलत, लनदशेन प्रदान गनमको लालग 

दहेाय बमोलजमको एक व्यिस्थापन सलमलत गठन गररनेछ ; 

नगर प्रमखु       -संयोजक 

नगर उपप्रमखु      -सदस्य 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत     -सदस्य 

पिूामधार लिकास सलमलत संयोजक    -सदस्य 

नगर प्रमखुले तोकेको कायमपाललका सदस्य १जना  -सदस्य 

पिूामधार लिकास शाखा प्रमखु िा इलन्जलनयर  -सदस्य 

योजना शाखा प्रमखु      -सदस्य सलचि 



आिश्यकता अनसुार लिलभन्न सरकारी लनकाय तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका 

प्रलतलनलधहरुलाई लिषय लिशेषज्ञको रुपमा व्यिस्थापन सलमलतको बैंठकमा सहभागी हनु 

आमलन्त्रत गनम सलकनेछ । 

(ख) नगर कायमपाललकाको लनिामचन कायामिधी नै मममत संभार लिशेष कोष व्यिस्थापन 

सलमलतको कायामिधी हुनेछ । 

७. व्यवस्थापन सम्मम्तको काम, कततव्य र अम्धकार :- 

(क) मेलम्ची नगरपाललकाको भौलतक पिूामधारहरुको मममत संभारका कायमिमहरु योजनाबद्ध 

ढंगले अलघ बढाउनका लालग सम्बद्ध सबै लनकायहरुसँग समन्िय गने गराउने । 

(ख) खानेपानी, सडक, भिन, संचाई तथा झोलङ्ुगेपलुहरुको मममत संभार सम्बन्धी एकीकृत 

िालषमक कायमिम तयार गरी नगर कायमपाललकाबाट अनमुोदन गराई कायामन्ियनका लालग 

सबै लनकाय सँग समन्िय गने गराउने । 

(ग) नगरपाललकासँग संचालन भएका खानेपानी, सडक, भिन तथा झोलङ्ुगेपलुहरुको 

सम्बलन्धत लनकायसँग समन्िय गरी लनरीक्षण, अनगुमन, मलु्याङ्कन, सलमक्षा गरी गराई 

प्रलतिेदन तयार गने गराउने । 

(घ) भौलतक पिूामधार लनमामणको क्षेत्रमा कायम गने गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको लििरण तयार 

तथा अद्यािलधक गरी राख्ने । 

(ङ) दफा ५ (ग) सम्बन्धी कायम तथा यस लनदलेशकाको संचालन तथा उपयोलगताको 

सम्बन्धमा नीलतगत तथा कायामन्ियनगत लनणमयहरु गने । 

(च) मममत संभार लिशेष कोषको आलथमक लेखा प्रणाली एिं प्रशासलनक कायमहरुको लनरीक्षण 

गने तथा यस सम्बन्धमा आिश्यक लनणमयहरु ललने । 

८. सयंोजकको काम, कततव्य र अम्धकार :- 

(क) व्यिस्थापन सलमलतको बैंठक बोलाउने, लनदशेन लदने तथा सबै कायमहरुको नेततृ्ि गद ै

संयोजकत्ि गने एिं भएका लनणमयहरु प्रमालणत गने । 

(ख) खानेपानी, सडक, भिन, लसंचाई, झोलङ्ुगेपलु लगायतका भौलतक पिूामधारहरुको मममत 

संभार योजना लनमामण गरी िालषमक रुपमा नगर कायमपाललकामा पेश गरी स्िीकृत गराउने । 

(ग) मममत संभार गनुमपने योजनाहरुको िालषमक तथ्याङ्क अद्यािलधक गने । 



(घ) कोषको दीगोपनाका लालग आलथमक श्रोत जटुाउन संघीय तथा पदशे सरकार र अन्य दात ृ

संस्थासँग समन्िय गने । 

(ङ) मममत संभार लिशेष कोषबाट मममत संभार गनम नसलकने योजनाहरुको मममत संभारका ललग 

सम्बलन्धत लनकायहरुमा लसफाररस गने । 

(च) मममत संभार गदाम उत्पन्न हुने कुनै पलन लकलसमका लििाद, द्धन्द्धहरुको व्यिस्थापन गनम 

नेततृ्िदायी भलूमका लनिामह गने गराउने । 

९. सदस्य सम्िवको काम, कततव्य र अम्धकार :- 

(क) मममत संभार लियाकलापहरुको लालग नगरपाललकाको सम्पकम  व्यलक्तको रुपमा कायम गने 

। 

(ख) व्यिस्थापन सलमलतबाट भएका लनणमय कायामन्ियन गने गराउने । 

(ग) मममत संभार सम्बन्धी कायमिमहरु संचालन गने गराउने । 

(घ) मममत संभारका लालग आिश्यक समन्िय गने गराउने । 

(ङ) व्यिस्थापन सलमलतको सबै प्रकारका बैंठकहरुका सम्बन्धमा लनदशेन भए अनसुार 

सचूना गने गराउने । 

(च) समय समयमा तोलकए बमोलजमका अन्य कायमहरु गने गराउने । 

१०. सदस्यहरुको काम, कततव्य र अम्धकार :- 

(क) व्यिस्थापन सलमलतको सबै बैंठकहरुमा सलिय सहभालगता जनाई अथमपणूम योगदान गने । 

(ख) सलमलतबाट लनणमय भए िा तोलकए अनसुार सलुम्पएका आफ्नो लजम्मेिारी प्रलत उत्तरदायी 

हुने । 

(ग) योजनाहरुको दीगोपनाका लालग रचनात्मक भलूमका लनिामह गद ै कायमिमहरु बनाउने 

तथा बनाउन सहयोग गने । 

(घ) मममत संभारमा हुने कुनै पलन प्रकारका लििाद व्यिस्थापनका लालग सकारात्मक भलूमका 

लनिामह गने । 

(ङ) समय समयमा तोलकए बमोलजमका अन्य कायमहरु गने गराउने । 

पररच्छेद-४ 



बैंठक तथा कायम प्रणाली 

११. व्यवस्थापन सम्मम्तको बैंठक सिंालन तथा समु्वधा :- 

(क) व्यिस्थापन सलमलतको बैंठक आिश्यकता अनसुार जनुसकैु समयमा बस्न सक्नेछ । 

(ख) व्यिस्थापन सलमलतका पदालधकारीहरुले नगर कायमपाललकाका सदस्यहरुले पाए सरह 

बैंठक बसेको समयको बैंठक भत्ता तथा सलुिधा पाउनेछन ्। 

(ग) व्यिस्थापन सलमलतका सबै पदालधकारीहरुले कायम सम्पादन गरे िापत लनयमानसुारको 

पाररश्रलमक तथा भत्ता रकम प्राप्त गनम सक्नेछन ्। 

१२. बैठक कायम प्रणाली :- 

(क) व्यिस्थापन सलमलतको बैंठक बोलाउन व्यिस्थापन सलमलतको संयोजकले सदस्य 

सलचिलाई लनदशेन लदईनेछ । 

(ख) बैंठक बस्न ु पिूम व्यिस्थापन सलमलतका पदालधकारीहरुलाई सदस्य सलचिले बैंठकका 

प्रस्तािहरु, लमलत, समय र स्थान बारे मौलखक िा लललखत रुपमा सदस्यहरुलाई जानकारी 

गराई सचूना लदन ुपनेछ । 

पररच्छेद-५ 

कोष स्थापना तथा सिंालन 

१३. कोषको स्थापना :-  (१) यस कोषमा दहेाय बमोलजमका रकम जम्मा गररनेछ : 

(क) नगरपाललकाबाट िालषमक रुपमा लिलनयोलजत रकम, 

(ख) संघीय तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने अनदुान रकम, 

(ग) नगरपाललकाबाट मममत संभारको लालग कट्टी गररएको रकम , 

(घ) अन्य कुनै व्यलक्त, सरकारी लनकाय, गैरसरकारी संघ संस्था तथा दात ृलनकायबाट प्राप्त 

अनदुान सहयोग रकम । 

(२) कोषको खाता :- मममत संभार लिशेष कोषको नामबाट नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "क" िगमको 

मान्यता प्राप्त सरकारी बैंकमा कोषको खाता आलथमक प्रशासन प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृतको नाममा संचालन गररनेछ ।  



(३) कोषको उपयोग क्षेत्र :- यस कोषमा रहकेो रकम लिषयगत क्षेत्र अनसुार दहेाय 

बमोलजमका योजनाहरुको मममत संभार कायममा खचम गररनेछ : 

(क) सडक : नगरपाललका तथा िडा कायामलय जोलडने सडक र कालोपत्रे सडक । 

(ख) खानेपानी तथा सरसफाई : इन्टेक मममत, पाईपलाईन थप गन,े धारा मममत एिं सािमजलनक 

शौचालय मममत सम्बन्धी कायम । 

(ग) भिन : नगरपाललकाबाट लनमामण गररएका सािमजलनक भिन मममत सम्बन्धी कायम । 

(घ) लसंचाई : मागको आधारमा छनौट गररएका लसंचाई कुलो मममत सम्बन्धी कायम । 

(ङ) झोलङ्ुगे पलु : लनयलमत मममत सम्बन्धी कायम । 

(४) कायमिम व्यिस्थापन सलमलतबाट तजुममा गरी गराई नगर कायमपाललकाबाट स्िीकृत भएका 

योजना तथा कायमिमहरु मात्र यस कोषबाट खचम गररनेछ तर लिपदको काणम हुने क्षलतको 

हकमा नगरस्तरीय लिपद व्यिस्थापन सलमलतको लसफाररसमा मममत संभार व्यिस्थापन 

सलमलतका संयोजकसँग लललखत अनमुती ललई यस कोषबाट खचम लेख्न सलकनेछ ।  

(५) यस कोषको दीगोपनाको लालग लनदलेशकाको दफा १३ अनुसार यस कोषमा योगदान गने 

क्षेत्रहरुमा लिशेष प्राथलमकता लदई कायामन्ियनमा लिशेष जोड लदईनेछ । 

पररच्छेद-६ 

योजना तथा कायतक्रम सिंालन 

१४. योजना तथा कायतक्रम छनौट : लनम्नानसुारका योजना तथा कायमिमहरु यस कोषबाट 

व्ययभार भैं संचालन तथा छनौट हुन सक्नेछन ; 

(क) स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र तत ्सम्बन्धी बनेका लनयम, कायमलिलध तथा 

नीलत अनसुार योजना तजुममा प्रलिया परुा गरेर नगर कायमपाललकाबाट पाररत भएका 

योजना तथा कायमिम, 

(ख) तत्काल मममत संभार गनम आिश्यकता दलेखएका र तत्काल मममत संभार गरी प्रयोगमा 

ल्याउन सलकने योजनाहरु, 

(ग) स्थानीय साधन श्रोतको बढी प्रयोग हुने योजनाहरु, 

(घ) लनयलमत/आिलधक/आकलस्मक मममत संभार गनुमपने योजनाहरु, 



(ङ) जनसहभालगता स्िरुप कलम्तमा तीस प्रलतशत रकम भन्दा बढी लागत सहभालगता रहने 

योजनाहरु ।  

१५. योजना तथा कायतक्रम प्राथम्मकताको आधार : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 

२०७४ तथा सो अन्तगमत बनेका काननू अनसुार योजनाहरुको मममत संभार गरी दीगोपन 

लदनको लालग छनौटका प्राथलमकताको आधार दहेाय बमोलजम हुनेछन ; 

(क) नगर कायमपाललकाबाट स्िीकृत भएका योजनाहरुमा ररतपिूमक लनिेदन र प्रस्ताि प्राप्त 

भएका योजनाहरु, 

(ख) कम लागतमा बढी भन्दा बढी उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने योजनाहरु, 

(ग) िातािरणमैत्री, बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री योजनाहरु, 

(घ) लिगतमा यस कोषबाट लाभ नललएका सीमान्तकृत भौगोललक क्षेत्र तथा समदुायसँग 

सम्बलन्धत योजना तथा कायमिमलाई व्यिस्थापन सलमलतले सोझै प्राथलमकतामा राख्न 

सक्नेछ । 

१६. योजना तथा कायतक्रम प्रस्ताव गने प्रम्क्रया :- (१) स्थानीय सरकार संचालन ऐन 

अनसुार योजना तजुममा भै नगर कायमपाललकामा पेश हुने बाहके लिलभन्न सरकारी 

लनकाय, गैरसरकारी संघ संस्थाबाट आिश्यकता पलहचान गरी लागत सहभालगताको 

आधारमा संचालन गनम व्यिस्थापन सलमलतमा पेश गररने योजना कायमिमहरु प्रस्ताि 

गदाम लनम्नानसुार गनुमपनेछ । 

(क) आिश्यकता पलहचान भएको आधारहरु स्पि हुने प्रमाणहरु संलग्न रालख योजना तथा 

कायमिमको प्रस्ताि आलधकाररक पत्र सलहत व्यिस्थापन सलमलत समक्ष पेश गनुमपनेछ, 

(ख) उपदफा (क) अनसुार प्राप्त प्रस्तािलाई व्यिस्थापन सलमलतले अध्ययन गरी नगर 

कायमपाललकामा पेश गनुम पनेछ । 

(२) व्यिस्थापन सलमलतले आिश्यकता पलहचान गरी तजुममा गरेका योजना तथा कायमिमहरु 

व्यिस्थापन सलमलतबाट नगर कायमपाललकामा पेश गदाम आिश्यकता पलहचान भएको 

आधारहरु पलुि हुने प्रमाणहरु संलग्न रालखएको योजना तथा कायमिमको प्रस्ताि मात्र पेश 

गनुमपनेछ । 



(३) लिपद लगायतको लिशेष अिस्थाबाट योजना तथा कायमिम संचालन गनुमपने अिस्था 

लसजमना भएमा व्यिस्थापन सलमलतका संयोजक तथा सदस्य सलचिले मात्र लनणमय गराई योजना 

तथा कायमिम संचालन गनम सक्नेछन तर अिस्था सहज भएपश्चात नगर कायमपाललकाबाट उक्त 

लनणमय अनमुोदन गराउन ुपनेछ । 

 

१७. सभझौता तथा फरफारक प्रम्क्रया :- यस कोषमा व्यिभार हुने गरी नगर 

कायमपाललकाबाट स्िीकृत भएका योजना तथा कायमिमहरुको सम्झौता तथा फरफारक 

प्रलिया नगरपाललकाको प्रचललत लनयमानसुार हुनेछ भने अलन्तम भकु्तानीको हकमा 

कायमसम्पन्न प्रलतिेदन, जाँचपाँस र अनगुमन प्रलतिेदन आिश्यक हुनेछ । 

पररच्छेद- ७ 

म्वम्वध 

१८. कारवाही हुने : संघीय सरकार तथा प्रदशे सरकारबाट लनमामण भएका सडकमा 

लरपर लगायत लनमामण सामाग्री ढुिानी गने साधनले लनमामण सामाग्री खसाल्ने तथा पानी 

चहुाउने कायम गरेमा रु ५००० देखी २५००० सम्म जररिाना गराउन सक्नेछ । 

१९. म्ववरण सावतजम्नक गने : कोषबाट संचाललत योजना तथा कायमिम सम्पन्न 

भएपश्चात भौलतक उपलब्धी र खचम सम्बन्धी लििरण सरोकारािालाहरुबीच सािमजलनक गरी 

सो को लललखत प्रलत व्यिस्थापन सलमलत माफम त नगर कायमपाललकामा पेश गनुम पनेछ । 

२०. लेखा परीिण : यस कोषको सम्पणूम खचमको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको 

कायामलयबाट गराउन ुपनेछ । 

२१. बाधा अड्काउ फुकाउ : यस लनदलेशका कायामन्ियन िा योजना तथा कायमिम 

संचालन सम्बन्धमा कुनै िाधा अड्काउ परेमा व्यिस्थापन सलमलतले लनणमय गरी िाधा 

अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । तर सो लनणमय नगर कायमपाललकाबाट अनमुोदन गनुम पनेछ । 

२२. अमान्य हुने : यस लनदलेशकामा व्यिस्था भएका कुराहरु यस सम्बन्धी संघीय तथा 

प्रदशे सरकारबाट जारी भएको काननूसँग बालझएमा बालझएको हदसम्म स्ित: अमान्य हुनेछ । 



२३.   खारेजी तथा बिाउ : (१) यस प्रकारको कोष सम्बन्धमा यस भन्दा अगाडी 

भएका लनणमयहरु यस लनदलेशकाको कायामन्ियन पलछ खारेज हुनेछन ् । तत ् सम्बन्धी भएका 

लनणमयहरु यसै लनदलेशका अनसुार भएको मालननेछ । 

(२) यस लनदलेशकाको कायामन्ियन पलछ यस कोष सम्बन्धी लिषयहरुमा यसै लनदलेशका 

बमोलजम कायम सम्पादन गनुम पनेछ । 

 

 

 

आज्ञाले : 

(कुमार प्रसाद कोइराला) 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 


